COLÉGIO ADVENTISTA DO CPA

Data: 18 de Abril de 2017.
De: Equipe Pedagógica
Para: Pais e Responsáveis.
Assunto: Reunião de Pais/Entrega de Boletins
Conselho Participativo
Prezados Pais, relembramos que nesta quinta-feira (20/04)
haverá Reunião para entrega de resultados do 1º Bimestre,
conforme previsto em nosso calendário escolar.
Os alunos que alcançaram todas as medias acima de 6,0
estarão recebendo o boletim na escola antecipadamente.
Solicitamos que verifiquem se seu filho recebeu o boletim,
observe as notas e caso esteja satisfeito, fiquem à vontade
para comparecer ou não a esta reunião de entrega de
resultados.
Fique atento ao horário de atendimento da turma de seu
filho(a):
6º e 7º Ano: 18h20 às 19h10
8º e 9º Ano : 19h10 às 20h.
8º e 9º Ano: 19h20 às 20h.
Ens. Médio: 20 às 21h.
Atenciosamente,
Elisangela Breda
Orientadora Educacional
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